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Σήμερα τιμούμε με το αφιέρωμά μας την επέτειο της 17ης Νοέμβρη. Είναι μια επέτειος που παραμένει 

πάντα άρρηκτα δεμένη με τον αγώνα νέων παιδιών για την ελευθερία, αλλά και τη διασφάλιση των 

ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μέσα από μια σειρά ερωτήσεων – απαντήσεων θα παρακολουθήσουμε το 

χρονικό της επτάχρονης δικτατορίας, αλλά και τα γεγονότα της εξέγερσης των φοιτητών του 

Πολυτεχνείου. 



 

◼Τα πέτρινα χρόνια (1949-1967) 

Ποιο είναι το πολιτικό κλίμα στην Ελλάδα πριν από το πραξικόπημα 

της 21ης Απριλίου 1967; 

Από το 1965, η παρέμβαση του παλατιού στα πολιτικά πράγματα οδηγεί τη χώρα σε έναν κυκεώνα 

εσωτερικών πολιτικών συγκρούσεων. Η Αθήνα συγκλονίζεται από τις διαδηλώσεις και τις αιματηρές 

συμπλοκές με την αστυνομία. Το πολιτικό αδιέξοδο θα συνεχιστεί για μακρύ διάστημα, ενώ στον 

στρατό όλο και πληθαίνουν οι φωνές που μιλούν για «στρατιωτική παρέμβαση» των στρατηγών. Η 

προσπάθεια του Κωνσταντίνου Καραμανλή να σχηματίσει κυβέρνηση, με πρωθυπουργό τον Ιωάννη 

Παρασκευόπουλο, δεν απέδωσε καρπούς. Έτσι, λοιπόν, προκηρύσσονται εκλογές για τις 28 Μαΐου 

1967. Οι εκλογές δεν έγιναν ποτέ... 

 

1 - Τα πέτρινα χρόνια (1949-1967) 



 

 

◼Το χρονικό της δικτατορίας 

Τι έγινε την 21η Απριλίου 1967; 

Το πρωί της 21ης Απριλίου 1967, η Ελλάδα συγκλονίζεται! Μια ομάδα συνταγματαρχών με επικεφαλής 

τους Γεώργιο Παπαδόπουλο, Νικόλαο Μακαρέζο και Στυλιανό Παττακό προβαίνουν σε ένα στρατιωτικό 

πραξικόπημα, αιφνιδιάζοντας τον ελληνικό λαό. «Πρωθυπουργός» ορίζεται ο Κωνσταντίνος Κόλλιας, 

εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Η πολιτική ελευθερία δεν είναι υπαρκτή πλέον για τους Έλληνες. Η 

χώρα «μπαίνει στον γύψο» για επτά ολόκληρα χρόνια...! 

 

2 - Η Ελλάδα στον «γύψο» 



 

3 - Η Ελλάδα στο «γύψο» 

Τι κατάσταση επικρατεί στις μεγάλες πόλεις κατά την περίοδο της 

Χούντας; 

Φόβος, στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, φίμωση του τύπου, λογοκρισία. Μια σειρά συλλήψεων 

εξαπολύεται κατά του συνόλου σχεδόν του πολιτικού κόσμου και συλλαμβάνονται αδιακρίτως Έλληνες 

πολίτες αριστερών πεποιθήσεων, ακόμη και καθ’ υποψίαν. Τις 6.000 φτάνουν ήδη το 1967 οι 

κρατούμενοι στη Γυάρο. Ο αριθμός τους θα φτάσει τις 10.000. Οι φυλακές γεμίζουν και τα κρατητήρια 

της Ασφάλειας και της ΕΣΑ γίνονται τόποι μαρτυρίας για άνδρες, γυναίκες, ακόμη και εφήβους. Αλλά 

και στους απλούς πολίτες ελέγχεται και λογοκρίνεται το οτιδήποτε. Απαγορεύεται στους μαθητές η 

ανάγνωση λογοτεχνικών εξωσχολικών βιβλίων. Τίθεται εκτός νόμου η μουσική του Θεοδωράκη. Πολλοί 

άνθρωποι της τέχνης, της πολιτικής και των γραμμάτων αναγκάζονται να φύγουν στο εξωτερικό και να 
συνεχίσουν από εκεί τον αγώνα τους ενάντια στη χούντα. 

Η Ελλάδα στον «γύψο» 

 



 

4 - Μίκης Θεοδωράκης 

Πώς αντιδρά ο βασιλιάς σ’ αυτήν την πολιτειακή κατάσταση; 

Ο νεαρός τότε βασιλιάς Κωνσταντίνος, στις 13 Δεκεμβρίου του 1967, επιχειρεί αντιπραξικόπημα. Το 

βασιλικό, όμως, κίνημα οδηγείται σε παταγώδη αποτυχία. Ο ίδιος και η οικογένειά του φεύγουν 

αιφνιδίως από τη χώρα για τη Ρώμη. Έτσι, πλέον για να καλυφθεί το πολιτειακό κενό, αντιβασιλέας 

ορίζεται ο Γιώργος Ζωϊτάκης και πρωθυπουργός αυτοχρίζεται ο Γεώργιος Παπαδόπουλος. 

 

5 - Το αντιπραξικόπημα του βασιλιά 



 

6 - Η κυβέρνηση Γ. Παπαδόπουλου 

◼Το ξύπνημα της Αντίστασης 

Ποια είναι η στάση των Ελλήνων απέναντι στη δικτατορία; 

Οι Έλληνες απλοί πολίτες, μαθητές, φοιτητές, αλλά και άνθρωποι της τέχνης και των γραμμάτων 

προσπαθούν να εκφράσουν την αντίθεσή τους στο στρατιωτικό καθεστώς μέσα κι έξω από τη χώρα. 

Στις 13 Αυγούστου 1968, ο Αλέκος Παναγούλης κάνει απόπειρα δολοφονίας του δικτάτορα 

Παπαδόπουλου. Την 1η Νοεμβρίου 1968, ο λαός μετατρέπει την κηδεία του Γεωργίου Παπανδρέου σε 

μεγαλειώδη διαδήλωση κατά της Χούντας. Το 1969 ο Γεώργιος Σεφέρης, ο νομπελίστας ποιητής, 

αποδοκιμάζει το χουντικό καθεστώς με μια γραπτή δήλωση που μεταδίδεται από το BBC. Ο 

Θεοδωράκης κάνει συναυλίες σε πολλές ευρωπαϊκές πόλεις κατά της Χούντας. Στις 20 Σεπτεμβρίου 

1971 κηδεύεται ο Γ. Σεφέρης και η κηδεία του μετατρέπεται πάλι σε εκδήλωση δυσαρέσκειας του λαού 

κατά του δικτατορικού καθεστώτος. Το 1972 αρχίζει να φουντώνει το φοιτητικό κίνημα με διαδηλώσεις 

φοιτητών της σχολής των Φυσικομαθηματικών, της Νομικής και του Πολυτεχνείου. Οι εκδηλώσεις 
δυσαρέσκειας και αγανάκτησης υπάρχουν παντού... 



 

7 - Το ξύπνημα της Αντίστασης 

 

8 - Δήλωση Γ. Σεφέρη στο BBC 

 

9 - Το ξύπνημα της Αντίστασης 



Το ξύπνημα της Αντίστασης 

Ποιες είναι οι εκδηλώσεις διαμαρτυρίας των φοιτητών; 

Αρχικά, το 1972, στην επέτειο του πραξικοπήματος, εκατό περίπου φοιτητές πραγματοποιούν 

καθιστική διαμαρτυρία γύρω από τη Μητρόπολη Αθηνών. Και στα Προπύλαια του Πανεπιστημίου 

Αθηνών συγκεντρώνονται φοιτητές και ψάλλουν τον εθνικό Ύμνο, φωνάζοντας συνθήματα υπέρ της 

Δημοκρατίας. Λίγες ημέρες αργότερα γίνεται η πρώτη φοιτητική διαδήλωση από τους φοιτητές της 

φυσικομαθηματικής Σχολής. Τον Φεβρουάριο του ’73, οι φοιτητές εντείνουν τον αγώνα τους. Πρώτα 

στο Πολυτεχνείο και μετά στη Νομική Σχολή γίνονται καταλήψεις και διαμαρτυρίες. Οι «δοκιμαστικές» 

αυτές καταλήψεις είχαν ως αποτέλεσμα από τη μία συλλήψεις και τραυματισμούς φοιτητών, από την 

άλλη, όμως, προμήνυαν την τελική εξέγερση φοιτητών και πολιτών στην Αθήνα. Η κατάσταση για τη 

στρατιωτική κυβέρνηση της Χούντας γινόταν δύσκολη... 

 

10 - Πάλης ξεκίνημα 

 

11 - Πάλης ξεκίνημα 



 

12 - Είσοδος Πολυτεχνείου 

Πάλης ξεκίνημα 

 

Πώς αντιδρά η ηγεσία της Χούντας στις γενικευμένες αντιδράσεις 

διαμαρτυρίας; 

Η πρώτη αντίδραση, βέβαια, είναι η τρομοκρατία. Τραυματισμοί, συλλήψεις, ανακρίσεις, βασανιστήρια, 

φυλακίσεις...Στη συνέχεια, όμως, προσπαθεί να προβάλλει μια επίφαση δημοκρατικότητας. Την 1η 

Ιουνίου 1973 «καταργεί» τη μοναρχία και προαναγγέλλει «κοινοβουλευτική δημοκρατία»...Κάνει 

δημοψήφισμα για την κατάργηση της βασιλείας και αυτοχρίζεται ο ίδιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας! 

Βέβαια, κάτω από τη γενική πίεση που ασκείται, η Χούντα προκηρύσσει γενική αμνηστία των πολιτικών 

κρατουμένων, απονέμει χάρη στον Παναγούλη και προχωρεί στην άρση του στρατιωτικού νόμου. Τον 

Οκτώβριο του 1973, στην προσπάθεια της Χούντας να κατευνάσει τα πνεύματα, δίνεται εντολή 

σχηματισμού κυβέρνησης αυτή έρχεται σε ρήξη με το φοιτητικό κίνημα. Η εξέγερση των φοιτητών είναι 
πλέον δεδομένη... 

 



13 - Η αντίδραση της Χούντας 

 

 

ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ 

Επιμέλεια: Αριστομένης Τσουκαντάς 

Το Χρονικό της Δικτατορίας.mp4 (sharepoint.com) 

ΠΟΙΗΣΗ 

Μανώλης Αναγνωστάκης 

 

Φοβάμαι 

 

Φοβάμαι 

https://edudoukas-my.sharepoint.com/personal/a_tsoukantas_doukas_gr/_layouts/15/stream.aspx?id=%2Fpersonal%2Fa_tsoukantas_doukas_gr%2FDocuments%2FΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ%2FΝεώτερη%20Ιστορία%2FΤο%20Χρονικό%20της%20Δικτατορίας.mp4&wdLOR=cCAFC3F27-D49A-4DFC-8399-8E0395283BA1&ct=1667905942324&or=Outlook-Body&cid=C62DCB8B-80F5-40EC-A186-A7F68EB6E812&ga=1


 τους ανθρώπους που εφτά χρόνια 

 έκαναν πως δεν είχαν πάρει χαμπάρι 

 και μια ωραία πρωία –μεσούντος κάποιου Ιουλίου– 

 βγήκαν στις πλατείες με σημαιάκια κραυγάζοντας 

 «Δώστε τη χούντα στο λαό». 

 Φοβάμαι τους ανθρώπους 

 που με καταλερωμένη τη φωλιά 

 πασχίζουν τώρα να βρουν λεκέδες στη δική σου. 

 Φοβάμαι τους ανθρώπους 

 που σου 'κλειναν την πόρτα 

 μην τυχόν και τους δώσεις κουπόνια 

 και τώρα τους βλέπεις στο Πολυτεχνείο 

 να καταθέτουν γαρίφαλα και να δακρύζουν. 

 Φοβάμαι τους ανθρώπους 

 που γέμιζαν τις ταβέρνες 

 και τα 'σπαζαν στα μπουζούκια 

 κάθε βράδυ 

 και τώρα τα ξανασπάζουν 

 όταν τους πιάνει το μεράκι της Φαραντούρη 

 και έχουν και «απόψεις». 

 Φοβάμαι τους ανθρώπους 

 που άλλαζαν πεζοδρόμιο όταν σε συναντούσαν 

 και τώρα σε λοιδορούν 

 γιατί, λέει, δεν βαδίζεις στον ίσιο δρόμο. 

 Φοβάμαι, φοβάμαι πολλούς ανθρώπους. 

 Φέτος φοβήθηκα ακόμα περισσότερο 



 

 

14 - Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος  του Τάσου Λειβαδίτη 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος   

 

Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

 δεν θα πάψεις ούτε στιγμή ν' αγωνίζεσαι 

 για την ειρήνη και για το δίκιο. 

 Θα βγεις στους δρόμους , θα φωνάξεις 

 τα χείλη σου θα ματώσουν απ' τις φωνές 

 Το πρόσωπό σου θα ματώσει απ' τις σφαίρες 

 μα δε θα κάνεις ούτε βήμα πίσω. 

 Κάθε κραυγή σου θα ' ναι μια πετριά 

 στα τζάμια των πολεμοκάπηλων. 



 Κάθε χειρονομία σου θα 'ναι 

 για να γκρεμίζει την αδικία. 

 Δεν πρέπει ούτε στιγμή να υποχωρήσεις, 

 ούτε στιγμή να ξεχαστείς. 

 Είναι σκληρές οι μέρες που ζούμε. 

 Μια στιγμή αν ξεχαστείς, 

 αύριο οι άνθρωποι θα χάνονται 

 στη δίνη του πολέμου, 

 έτσι και σταματήσεις 

 για μια στιγμή να ονειρευτείς .  

 εκατομμύρια ανθρώπινα όνειρα 

 θα γίνουν στάχτη απ' τις φωτιές. 

 Δεν έχεις καιρό, δεν έχεις καιρό για τον εαυτό σου 

 αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος. 

 Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

 μπορεί να χρειαστεί και να πεθάνεις 

 για να ζήσουν οι άλλοι. 

 Θα πρέπει να μπορείς να θυσιάζεσαι 

 ένα οποιοδήποτε πρωινό. 

 Αν θέλεις να λέγεσαι άνθρωπος 

 θα πρέπει να μπορείς να στέκεσαι  

 μπρος στα ντουφέκια! 

 



Τραγούδια για την επέτειο του Πολυτεχνείου 

 

https://sway.office.com/UHHa87oEJZLJ1xqH#content=9nkNJjdiOLyh6F 

15 - Δρόμοι παλιοί 

 

https://sway.office.com/UHHa87oEJZLJ1xqH#content=FyFyQsjfn7FPXW 

16 - Το μεγάλο μας τσίρκο 

https://sway.office.com/UHHa87oEJZLJ1xqH#content=9nkNJjdiOLyh6F
https://sway.office.com/UHHa87oEJZLJ1xqH#content=FyFyQsjfn7FPXW


 

Επιμέλεια : Εύα Νικολαΐδου 

Δημιουργική Εργασία 

Μετά από την ανάγνωση των παραπάνω ποιημάτων και το επετειακό υλικό που παρακολουθήσατε, 

ποια είναι τα συναισθήματα και οι σκέψεις που σας δημιουργούνται; Ποιο είναι το νόημα των 
γεγονότων του Πολυτεχνείου για σας; 

Να γράψετε ένα κείμενο με τη μορφή προσωπικού σας ημερολογίου. 

 


